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Aanzet voor een gedragscode t.a.v. ruimtelijke  

conflicten tussen staandwantvissers en Eurokottervissers 
 
Achtergrond 
Een van de doelen van de Kenniskring Staandwantvisserij op tong is het ontwikkelen van een 
systeem om ruimteconflicten te voorkomen door betere communicatie over en markering van 
vistuigen. 
Met name Eurokotters en staandwantkotters vissen vaak op dezelfde visgronden. Daarbij zien de 
Eurokottervissers de staandwantnetten soms over het hoofd met alle gevolgen van dien. Schade 
aangebracht aan staandwant zou moeten worden betaald door degene die de schade heeft 
aangericht, maar dit is lastig omdat het bewijsmateriaal vaak ontbreekt (geen getuigen, geen AIS-
tracks van de Eurokotters etc.). 
 
Probleemanalyse 
Analyse leert dat Eurokottervissers bewust kiezen om niet altijd het AIS aan te zetten. Wanneer de 
vangst goed is, hebben ze bijvoorbeeld niet de behoefte om gelokaliseerd te worden. Maar ze 
zetten het AIS ook uit om schadeclaims van staandwantvissers te voorkomen. 
Er is gebrek aan communicatie tussen beide partijen. Het blijkt lastig om contact te zoeken met 
vissende collega’s op dezelfde bestekken. De marifoon/mobiele telefoon is een goed 
communicatiemiddel, maar de ervaring is dat Eurokottervissers niet altijd reageren op oproepen 
via de marifoon. En als in de toekomst bepaalde visgebieden worden gesloten, zal het nog drukker 
worden op resterende bestekken. Zonder een goede communicatie tussen de Eurokottervissers en 
de staandwantvissers kan dit tot grote schade leiden. Staandwantnetten worden beschadigd en/of 
raken zoek. Eurokotters lopen averij op als er stukken staandwant in de schroefas terechtkomen. 
 
Oplossing 
Veel Eurokottervissers zijn bereid om aan een goede onderlinge communicatie te werken, maar er 
zijn er een paar die daar geen behoefte aan hebben. Verplichte communicatie zou via de wet 
opgelegd kunnen worden, maar is moeilijk handhaafbaar. Het is daarom beter om goede 
onderlinge afspraken te maken tussen de Eurokottervloot en de staandwantvissers. De 
samenwerking van de staandwantvissers met de Denen is hiervan een goed voorbeeld. De 
afspraken kunnen in een gedragscode uitgewerkt worden die de PO’s verspreidt binnen de 
Eurokotter- en staandwantvloot. De gedragscode draagt ook bij aan de verzekerings- en 
aansprakelijkheidsconflicten tussen staandwant- en Eurokottervissers. De Kenniskring 
Staandwantvisserij wil het initiatief nemen voor de ontwikkeling van een dergelijke gedragscode.  
 
Resultaat 
De gedragscode heeft tot doel om de ruimtelijke conflicten in de vorm van afvissen tussen de 
staandwantvissers en Eurokottervissers te minimaliseren. Naar aanleiding van de 
kenniskringbijeenkomst van 3 maart 2011 is er input gegeven voor een gedragscode tussen de 
twee beroepsgroepen. Daarvoor heeft de kenniskring contact gezocht met Eurokottervissers. Na 
meerdere gesprekken moet helaas geconcludeerd worden dat er bij de Eurokottervissers 
onvoldoende draagvlak is om op vrijwillige basis een gedragscode na te leven. De gedragscode had 
er als volgt uit kunnen zien: 
 
Voorstel gedragscode ter voorkoming van het afvissen van staande netten 

• Alle vissersschepen (staandwant, kotters, Eurokotters en flyshooters) in en bij de kustzone 
houden hun AIS aan. 

• Staandwantvissers stemmen te voren af met de gaandwantschepen in de buurt (20 mijl?) 
of ze op een bepaald bestek kunnen vieren. 

• Staandwantnetten worden voorzien van markeringen (noordjoon: 1 vlag/1 
licht/radarreflector en zuidjoon: 2 vlaggen/2 lichten/radarreflector). 

• Oproepen op kanaal 13 (of 16 met verwijzing naar 13),of mobiele telefoon verplicht 
beantwoorden. 

• Staandwantvissers sturen Netposities per SMS naar schepen die in de nabijheid vissen en 
die lezen deze verplicht uit. 

• Ingeval van schade bij een ‘ongelukje’ dekt de verzekering. 
• Bij nalatigheid draait veroorzaker op voor de schade. 
• Rol verzekeraars: duidelijke instructie naar klanten wat betreft aansprakelijkheid. 
• Rol KLPD: wat is de basiswetgeving inzake, scheidsrechter bij onredelijk gedrag (“ik wil 

overal vissen”). Bevoegdheid voor overleggen van gegevens (blackbox VHF, AIS-tracks). 


